
 

 

 

Persbericht 

Inhuldiging van de eerste 100% duurzame pumptrack in Stad Brussel 

Een symbolische plek die sport en stedelijke ecologie verbindt 

Brussel, 18 augustus 2020 - De allereerste pumptrack op het grondgebied van de Stad Brussel werd 

vandaag ingehuldigd op de hoek van de Dieudonné Lefèvrestraat en de Claessensstraat in Laken, op 

de site Greenbizz II van citydev.brussels, naast het gebouw van greenbizz.brussels en recht 

tegenover het atheneum Marguerite Yourcenar. Een pumptrack is een circuit van bulten en 

kombochten, toegankelijk voor iedereen. Deze 100% gerecycleerde en recycleerbare 

sportvoorziening wordt een ontmoetingsplek met tal van activiteiten voor jong en oud. Zo kunnen 

bezoekers van de pumptrack niet alleen hun evenwicht en snelheid op de fiets testen, maar ook 

kennismaken met duurzame stadslandbouw.  

De Stad Brussel en citydev.brussels hebben vandaag de eerste pumptrack van onze hoofdstad officieel 

geopend, in samenwerking met Velosolutions en Bike Your Planet. Het houten circuit bevindt zich in 

hartje Laken, naast greenbizz.brussels en de wijk Tivoli GreenCity, op het hoek van de Dieudonné 

Lefèvrestraat en de Claessensstraat. Een symbolische plek die het plezier van bewegen en de passie 

voor stadslandbouw samenbrengt.  

"Met deze ruimte in het hart van de stad willen we een ontmoetingsplaats creëren tussen twee 

verschillende werelden: sport en stadslandbouw. Naast deze sportvoorziening voor liefhebbers van de 

fiets zal het terrein ook nog worden voorzien van groen en plantenbakken die onder andere zullen 

dienen voor lessen en workshops rond stadslandbouw. Op deze multifunctionele plek kunnen kinderen 

de geneugten van het fietsen ontdekken, terwijl hun ouders hands on kennismaken met stedelijke en 

duurzame landbouw", legt Benoit Hellings, Schepen van Klimaat en Sport van de Stad Brussel, uit. 

De partners van het project en de groene startups van de wijk zullen een breed scala aan workshops 

organiseren, zowel om te leren fietsen als om groene vingers te kweken. Alle activiteiten zijn gratis en 

toegankelijk voor iedereen. Jong en oud, ervaren en minder ervaren: iedereen is welkom.  

"Dankzij deze nieuwe en kwalitatieve sportinfrastructuur kunnen kinderen hun eerste “trapjes” hier 

doen. Iedereen kan in een veilige omgeving en op haar of zijn eigen ritme de technieken van het fietsen 

onder de knie krijgen: van evenwicht tot snelheid. En vooral beseffen dat fietsen leuk is en dat het snel 

een glimlach op je gezicht tovert. Die eerste keren plezier halen uit fietsen zal hen voor de rest van hun 

leven fietsfans maken”, aldus Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit van Stad Brussel. 

De site waar de pumptrack ligt, is eigendom van citydev.brussels, die een bezettingsovereenkomst 

heeft gesloten met de Stad Brussel. De twee jaar durende huur van het terrein kan met nog eens twee 

jaar worden verlengd. Daarom is het een grote troef dat de piste volledig demonteerbaar en dus 

duurzaam is, ze kan verplaatst en hergebruikt worden op een andere locatie in de stad. 

"Pumptrack vult de lijst aan van de verschillende tijdelijke bezettingen die we al op meerdere van onze 

sites in Brussel hebben geïnstalleerd, in afwachting van de ontwikkeling van een vastgoedproject. Elk 

van onze tijdelijke bezettingen weerspiegelt de ambities die ons als publieke ontwikkelaar na aan het 



hart liggen: duurzaamheid, de meerwaarde voor de wijk, het creëren van ontmoetingsplaatsen en een 

leefbare stad voor de Brusselaars. Pumptrack brengt dit alles en nog veel meer. Toen Bike Your Planet 

contact met ons opnam om een terrein te vinden voor deze voorziening, hebben we hen Greenbizz II 

voorgesteld omdat de site perfect geschikt is: ze is ideaal gelegen tussen twee scholen, naast onze 

duurzame incubator greenbizz.brussels en onze woonwijk Tivoli GreenCity. Ze zal nog meer leven 

brengen in de straten rond deze voormalige stadskanker die we in verschillende fasen geherwaardeerd 

hebben ", voegt Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels, eraan toe. 

De 100% gerecycleerde en recycleerbare sportinfrastructuur is volledig ondersteund door en gemaakt 

van puin, aarde en zand voor de funderingen, gerecycleerd plastic voor de bulten en houten elementen 

voor de bochten. De rest van het parcours is in aarde en grind. 

"Met onze partner Velosolutions hebben we gegarandeerd een uniek en leuk parcours. De hobbels 

gemaakt van 100% gerecycleerd plastic zijn een wereldprimeur! Het is fantastisch om het bewustzijn 

over de gevolgen voor het milieu te verhogen. Bovendien hebben we net de vzw Ride Your Future 

opgericht om de animaties, workshops en avondactiviteiten te verzorgen, met als doel om dit project 

samen met andere verenigingen en vrijwilligers tot een succes te maken. Het is fantastisch voor een 

fietsenwinkel als Bike Your Planet om dit soort projecten te kunnen opstarten, want we willen niet 

alleen fietsen verkopen en herstellen, maar we willen Brussel veranderen door iedereen op de fiets te 

krijgen", besluit Antoine Attout, Verantwoordelijke van Bike Your Planet. 
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